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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

СТАНОВИЩЕ
за осъществен контрол

по чл. 232 от ЗОП

за съответствие с изискванията на ЗОП на проектите на документи по чл. 232,
ал. 3, т. 1 ЗОП (І етап)
за съответствие с изискванията на ЗОП на документите по чл. 232, ал. 3, т. 2 ЗОП
(ІІ етап)

РАЗДЕЛ І
Процедура

Към КСИ № КСИ-171/2020 г.

ИН на регистрационната
форма от ССИ: 20200714-00640-0004

Възложител: Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Вид на възложителя:
публичен (чл. 5, ал. 2, т. 1-17 и ал. 3 ЗОП)
секторен (чл. 5, ал. 4,т. 1-3 ЗОП)

Вид на процедурата Открита

Процедурата е „ускорена“:
Да
Не

Обект на поръчката:

Строителство
Доставки
Услуги
Услуги по Приложение № 2

Предмет на поръчката:
„Периодична доставка и монтаж на мебели за нуждите
на Софийски Университет „Св. Климент Охридски” и
поделение „Социално-битово обслужване“

Обособени позиции:
Да Брой: 2
Не

Професионална/и област/и, в
която/които попада предметът
на възлаганата поръчка (според
възложителя):

76. Интериорен и екстериорен дизайн и обзавеждане
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Срок за изпълнение: 48 месеца

Прогнозна стойност на
поръчката в лв. без ДДС: 1 900 000,00

Финансиране:
Изцяло от националния бюджет
Изцяло или частично със средства от ЕС
Друго:

Критерий за възлагане на
поръчката:

Най-ниска цена
Ниво на разходите
Оптимално съотношение качество/цена

Коментари и други бележки:
Процедурата е за сключване на рамково споразумение с до 7 оператора.

Критерият за възлагане за избор на изпълнители по рамковото споразумение е
„най-ниска цена“, а за вътрешния конкурентен избор – „оптимално съотношение
качество/цена“.

РАЗДЕЛ ІІ
Проверени документи

Проверката обхваща следните документи:
1. Решение за откриване на процедурата;
2. Обявление, с което се оповестява откриването на процедурата;
3. Техническа спецификация;
4. Методика за оценка.

Всички документи, подлежащи на контрол, са получени в АОП Да Не

Всички документи, подлежащи на контрол, са изпратени по
предвидения ред Да Не

Проверката на проектите на техническата спецификация и
методиката за оценка (когато е приложимо) е извършена от
външен/ни експерт/и по чл. 232а ЗОП

Да Не

Коментари и други бележки:
В списъка по чл. 232а, ал. 2 ЗОП няма включени външни експерти в

областта, определена от възложителя като съответстваща на предмета на
поръчката – „76. Интериорен и екстериорен дизайн и обзавеждане“. С оглед на
изложеното, проверката на техническата спецификация и на методиката и на
двата етапа на контрол е извършена от експерти на АОП и обхваща
съответствието на документите с изискванията на ЗОП (вж. чл. 18, т. 4 от
Наредбата за външните експерти при предварителен контрол на обществени
поръчки).
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РАЗДЕЛ ІІІ
Резултати от проверката на АОП

Обявление за обществена поръчка

Обхват на поръчката
Констатации и препоръки:

1. В полета II.2.5) и за двете обособени позиции са посочени 3 критерия –
един ценови (с тежест 50%) и два качествени – „Техническа оценка“ (40%) и
„Предложен срок за гаранционна поддръжка“ (10%). Видно от документацията
(стр. 37 и 47) тези критерии се прилагат при провеждане на вътрешен
конкурентен избор. В обявлението (което оповестява откриване на процедура за
сключване на рамково споразумение) не е посочен критерият, по който ще се
изберат изпълнителите по рамковото споразумение (съгласно документацията -
„най-ниска цена“).

2. В полета II.2.11) е отбелязано, че и по двете позиции се предвиждат
опции – за доставка на мебели, невключени в техническата спецификация.
Относно стойността на опцията е указано, че е до 30% от прогнозната стойност
на поръчката. Конкретните стойности на поръчката и опцията не са посочени, но
от информацията в полета II.2.6) и II.2.11) може да се изчисли, че стойностите са
съответно 730 769 лв. (за поръчката) и 219 231 лв. (за опцията). Същевременно, в
документацията (стр. 4 - 5) е посочена прогнозна стойност на двете обособени
позиции, без опцията - 665 000 лв. Ако към последната стойност се добавят 30%
(199 500 лв.) за опция, се получава прогнозна стойност на обособените позиции,
респективно на поръчката, различни от посочените в обявлението.

Условия във връзка с поръчката

Констатации и препоръки:
В поле ІІ.2.2) е посочено, че гаранция за изпълнение се представя при

подписване на договор на основание чл. 82, ал. 1 от ЗОП или след проведен
вътрешен конкурентен избор. Препратката към чл. 82, ал. 1 от ЗОП е некоректна.
Съгласно информацията в решението и обявлението, индивидуалните договори
се сключват по реда на чл. 82, ал. 3 ЗОП (вж. поле IV.4) на решението и полета
II.1.4), II.2.4) и II.2.11) на обявлението).

Методика

Констатации и препоръки:
1. Начинът на оценяване по показател Т - Оценка на техническото

предложение, отнасящ се до „Организация на персонала, на който са възложени
дейностите по изпълнение предмета на поръчката” не е променен спрямо
проверената на първия етап методика. Доколкото в АОП не са получени мотиви
по чл. 232, ал. 7 ЗОП, остава валидна бележка № 1 към методиката, изразена в
становище № КСИ-171/04.08.2020 г.
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2. За показател Г - „Предложен срок за гаранционна поддръжка“ не е
определен максимално допустим срок, който участниците могат да предложат
(вж. чл. 70, ал. 6, изречение второ ЗОП).

РАЗДЕЛ IV
Допълнителна информация

1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с
изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е
извън правомощията на Агенцията и се прави от възложителя.

2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и
списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и
стандартизирани клаузи на договори. Възложителят е длъжен да ги прилага,
освен когато естеството на поръчката не позволява това (вж. чл. 231, ал. 4 и ал. 5
ЗОП). Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се
мотивира писмено в досието на обществената поръчка.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР: Подпис (не се чете)

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ
Вярно с оригинала


	РАЗДЕЛ І
	РАЗДЕЛ ІІ
	Проверени документи
	РАЗДЕЛ ІІІ
	Резултати от проверката на АОП
	Обявление за обществена поръчка
	Методика
	РАЗДЕЛ IV
	Допълнителна информация

